
 

Rdzeniem Akat-Folia  jest specjalistyczna wiedza, zdobyta dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu,  
motorem działania jest nasza determinacja by być najlepszym,  
a efektem naszych działań – wysoka jakość oferowanego 
asortymentu i stale powiększające się grono zadowolonych 
klientów w Polsce i krajach UE. 



Głównym celem etykiet 
promocyjnych jest wyróżnienie 
produktu. Mogą być wykonane z 
papierów fluoroscencyjnych co 
dodatkowo zwraca uwagę 
konsumenta.  
Zawierają informację o promocji, 
specjalnej cenie lub inne środki 
przekazu marke�ngowego. 

 

ETYKIETY PROMOCYJNE 



Podstawowym zadaniem etykiet 
wielobarwnych jest skupienie uwagi 
konsumenta na produkcie. Dlatego 
też etykieta powinna wyróżniać się 
ciekawą szatą graficzną, jakością oraz 
techniką wykonania. 
Dla osiągnięcia tego celu stosuje się 
różne metody zdobienia oraz 
surowce np. papiery o wysokim 
połysku, z fakturą lub imitujące inne 
materiały. 

ETYKIETY OZDOBNE 

 



.  

ETYKIETY JEDNOKOLOROWE 

 

Etykiety jednokolorowe – najczęściej 
przeznaczone do dalszego zadruku. 
Służą do oznaczania poszczególnych 
par�i produkcyjnych, mogą być 
również wykorzystane do 
identyfikacji magazynowej. To 
oczywiście tylko przykładowe 
zastosowanie. Sposobów 
wykorzystania jest wiele więcej, 
najczęściej są to indywidualne 
rozwiązania pod konkretne potrzeby 



ETYKIETY ŁATWOODLEPNE 

 

Dzięki zastosowaniu klejów o 
specjalnych właściwościach etykiety 
te można odkleić bez pozostawiania 
śladu na oznaczonym produkcie. 
Zawierają instrukcję obsługi, 
informacje o zastosowaniu produktu 
itd.  Często stosowane są np. w 
branży elektronicznej. 



Etykiety „no label look” wytwarzane 
na surowcach wysoko 
przeźroczystych sprawiają wrażenie, 
jakby elementy graficzne naniesione 
były bezpośrednio na opakowanie, a 
zarazem jakość druku jest znacznie 
wyższa niż bezpośredni nadruk na 
powierzchni. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że koszt wykonania etykiet 
jest niższy niż zadruk samego 
opakowania.  Oznaczenie produktu 
tego typu charakteryzuje się 
odpornością na ściskanie oraz 
zanieczyszczenia i wilgoć. Znajdują  
szerokie zastosowane w branży 
kosmetycznej i spożywczej, 
najczęściej na produktach Premium. 

 

ETYKIETY PRZEŹROCZYSTE 



Etykiety stosowane w branży 
kosmetycznej cechują się wysoką 
jakością wykonania. Ich celem jest 
podkreślenie wyjątkowości produktu. 
Stosowane są materiały o wysokiej 
przeźroczystości, metalizowane, 
często z zastosowaniem srebrzeń, 
złoceń, błyszczących bądź matowych  
lakierów i innych technik 
zdobniczych.  
Polecane etykiety są odporne na 
zabrudzenia i wilgoć. 

ETYKIETY NA KOSMETYKI 

 



ETYKIETY SPECJALISTYCZNE 

 

Ze względu na różnorodność 
zastosowań rozróżniamy plomby 
gwarancyjne, tabliczki znamionowe, 
etykiety zabezpieczające (np. VOID, 
PET rozwarstwiający, PVC kruszący), 
etykiety maskujące. 
Etykiety zabezpieczające stosowane 
są jako ochrona przed 
nieautoryzowaną ingerencją w 
produkt lub przed jego 
podrobieniem. 



ETYKIETY DLA PRZEMYSŁU 

 

W tej grupie wyróżnić możemy m.in. 
etykiety ostrzegawcze, służące do 
znakowania urządzeń.  
Informują one o konsekwencjach 
niewłaściwego użycia czy też o 
zawartości niebezpiecznych 
substancji. 



ETYKIETY CZYSTE 

 

 
Etykiety zapewniają wysoką jakość 
nadruku oraz trwałość. 
Są dzięki temu najlepszym i 
jednocześnie najtańszym 
rozwiązaniem służącym do szeroko 
rozumianego oznaczenia towaru. 
Wykonywane mogą być w różnych 
kombinacjach materiału 
wierzchniego i kleju, w zależności od 
zastosowania i aplikacji. 



Etykiety logistyczne mają 
zastosowanie w systemach 
identyfikacji. Mogą zawierać dane o 
towarze, odbiorcy oraz kody 
kreskowe. Umożliwiają szybką 
kontrolę i lokalizację jednostki. 
Najczęściej wykonane są z papieru 
termicznego, półbłyszczącego lub 
matowego. Polecamy również 
etykiety wykonane na folii, które są 
bardziej wytrzymałe na warunki 
zewnętrzne. 

ETYKIETY LOGISTYCZNE 

 



Etykiety do wag to etykiety 
termiczne, białe lub ze wstępnym 
zadrukiem. Rozwiązanie to umożliwia 
szybki nadruk dodatkowych 
informacji. Znajdują zastosowanie we 
wszystkich wagach etykietujących 
dostępnych na rynku. Najczęściej 
spotykane są w przemyśle 
spożywczym, a także w sklepach z 
wagami samoobsługowymi i 
marketach.  Zawierają informacje o 
nazwie produktu, wadze, cenie, 
terminie przydatności.  
Często stosowane są w połączeniu z 
kodami kreskowymi. 

ETYKIETY DO WAG 

 



Taśmy TT umożliwiają zadruk 
wszelkich informacji: tekstów, grafiki, 
kodów kreskowych, numeracji 
zmiennej na etykietach. Odpowiedni 
dobór kalki ma bezpośredni wpływ 
na jakość i trwałość nadruku. Kalki 
woskowe doskonale sprawdzają się 
na podłożach papierowych. Kalki 
żywiczne i woskowo-żywiczne 
charakteryzują się większą trwałością 
zadruku i są stosowane głównie do 
etykiet foliowych. 

 

 

TAŚMY TERMOTRANSFEROWE  



 

 

 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Akat-Folia
Radwanice/ k. Wrocławia

ul. Szkolna 6
55-010 Święta Katarzyna

Tel. (71) 723 72 61
Fax. (71) 716 44 53

e-mail: biuro@opakowania.wroclaw.pl


